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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO  

2020-2021 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 2019-2020 M. M. 

 

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras (toliau – Centras ) - biudžetinė 

įstaiga, priklausanti Prienų rajono savivaldybei, kuri remiasi nuostatais, patvirtintais Prienų rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-262, Centro veiklos planu, Centro 

ugdymo planu.  

2019-2020 m. m. Centre buvo vykdoma vienuolikos sporto šakų užsiėmimai: lengvosios 

atletikos, bokso, futbolo, krepšinio, orientavimosi sporto, stalo teniso, dziudo, teniso, aerobinės 

gimnastikos, badmintono ir irklavimo, kaip ir 2018-2019 mokslo metais. 

Centro paskirtis – ruošti įvairaus amžiaus šių sporto šakų sportininkus, komplektuoti 

miesto rinktines, dalyvauti šalies čempionatuose ir žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose, ruošti 

rezervą Lietuvos rinktinėms. Sportininkai ruošiami pagal daugiametės sportininkų rengimo sistemos 

etapus: pradinis rengimas, meistriškumo ugdymas, meistriškumo tobulinimas, aukšto meistriškumo 

siekimas. 

2019-2020 mokslo metais sportininkus treniravo 16 trenerių, treniruotes lankė 411 

auklėtinių 33 ugdymo grupėse. Lyginant su 2018-2019 mokslo metais sumažėjo trenerių, tačiau 

padidėjo sportuojančių ugdytinių ir ugdomųjų grupių skaičius. 

Centro tikslas kryptingai organizuoti ugdymo procesą įgyvendinamas siekiant gerinti 

Centro sporto paslaugų kokybę. 

Geriausiai Centro sporto paslaugų kokybę apsprendžia pasiekti sportiniai rezultatai, 

suorganizuoti sporto šakų turnyrai, sportinės šventės. Per 2019-2020 m. m. Centro auklėtiniai pasiekė 

šių aukštų rezultatų: 

Dziudo: 

Rimantas Giniūnas – Nacionaliniame moksleivių dziudo čempionate iškovota 1 vieta, 

Tarptautiniame dziudo turnyre Izraelyje – 1 vieta; 

Vytautė Einikaitė – Nacionaliniame moksleivių dziudo čempionate iškovota 1 vieta, 

nacionaliniame jaunių, jaunučių čempionate – 2 vieta, turnyre Rusijoje „A. Rakhlinui atminti“ – 5 

vieta, tarptautiniame dziudo turnyre Izraelyje – 1 vieta; 

Mantas Pleskis – Nacionaliniame moksleivių U15 dziudo čempionate iškovota 3 vieta; 

Marijus Nickus – Nacionaliniame moksleivių U15 dziudo čempionate iškovota 3 vieta; 

Adomas Einikas – Tarptautiniame dziudo turnyre Izraelyje iškovota 1 vieta; 

Dovydas Dargužis – Tarptautiniame dziudo turnyre Izraelyje iškovota – 3 vieta, 

Tarptautiniame dziudo turnyre Kaliningrade – 2 vieta; 

Benas Norvaišas – Šiaulių miesto dziudo čempionate iškovota – 2 vieta. 

Lengvoji atletika: 

Miglė Damynaitė – Lietuvos sportinio ėjimo jaunių rinktinės narė, Baltijos šalių 

komandiniame sportinio ėjimo čempionate iškovota 5 vieta, Lietuvos rajonų žiemos jaunių čempionate 

– 1 vieta, Lietuvos jaunių čempionate – 3 vieta; 

Domas Matulaitis – Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių čempionate iškovota 6 vieta; 

Gustas Sadauskas – Lietuvos jaunučių čempionate iškovota 8 vieta; 

Silvija Kazlauskaitė – Lietuvos vaikų olimpinių vilčių čempionate iškovota 4 vieta; 

Deimantė Žilinskaitė – Lietuvos vaikų olimpinių vilčių čempionatas iškovota 6 vieta. 



 

Aerobinė gimnastika: 

Vakarė Bakaitė – 25–ame Lietuvos respublikos aerobinės gimnastikos amžiaus grupių 

čempionate iškovota 5 vieta; 

Augustė Barštytė – 25–ame Lietuvos respublikos aerobinės gimnastikos amžiaus grupių 

čempionate iškovota 6 vieta; 

Viltė Martusevičiūtė – Lietuvos aerobinės gimnastikos nacionalinės lygos čempionate 

iškovota 9 vieta; 

Aerobinės gimnastikos merginų penketukas – 25–ame Lietuvos respublikos aerobinės 

gimnastikos amžiaus grupių čempionate iškovota 3 vieta. 

Boksas: 

Matas Pagirys – Baltijos šalių MMA mėgėjų čempionate iškovota 1 vieta. 

Badmintonas: 

Augustas Valatka – Lietuvos badmintono jaunimo rinktinės narys, Baltijos šalių jaunimo 

čempionate iškovota 13 vieta, Lietuvos U17 čempionate vyrų vienete – 3 vieta, dvejete – 4 vieta. 

Orientavimosi sportas: 

Aurelija Valčiukaitė – Lietuvos orientavimosi sporto klubų taurėje iškovota 3 vieta. 

Krepšinis: 

Centro 2008 metų gimimo vaikinukų krepšinio komanda – Pietvakarių regiono krepšinio 

čempionato „Mažos taurės“ finale iškovota 1 vieta; 

Centro 2006 metų gimimo vaikinų krepšinio komanda – Pietvakarių regiono krepšinio 

čempionato „Mažos taurės“ finale iškovota 1 vieta; 

Centro 2003 metų gimimo vaikinų krepšinio komanda – Pietvakarių regiono krepšinio 

čempionate iškovota 3 vieta. 

Futbolas: 

Centro vyrų paplūdimio futbolo komanda – Lietuvos čempionate iškovota 4 vieta. 

2020 m. penktą kartą vykdėme Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos bėgimą, 

kuris pritraukė 550 bėgimo mėgėjų iš visos Lietuvos. Sporto arenoje buvo pagerbti 2019 metų 

geriausių Prienų rajono sportininkai. 

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 2019 metais organizavome Prienų rajono sporto šventę, 

kurios metu vyko krepšinio 3x3, futbolo, paplūdimio futbolo, teniso, orientavimosi labirinto, 

badmintono, pingpongo varžybos, įvairūs atrakcionai, Lietuvos sportinio ėjimo čempionatas. 

Centre visus metus vyko Lietuvos krepšinio lygos, Lietuvos moksleivių krepšinio lygos 

U-13, U-16 ir U-18 varžybos, Regioninės krepšinio lygos čempionato B diviziono varžybos, 

Pietvakarių regiono krepšinio čempionato U-10, U-12, U-14, U-16 varžybos, vaikų futbolo 

pirmenybės. 

Vykdėme Prienų rajono savivaldybės ir laikraščio „Gyvenimas“ krepšinio, Prienų rajono 

savivaldybės salės futbolo pirmenybes, Prienų rajono futbolo čempionatą. 

Ištisus metus rengėme Lietuvos mokyklų žaidynių antrojo etapo varžybas. Tai 

respublikinės mokyklų varžybos, globojamos Lietuvos Prezidento Gitano Nausėdos. Per 2019-2020 

mokslo metus iš viso organizavome 24 rajoninio etapo varžybas rajono bendrojo ugdymo mokykloms 

(badmintono, salės futbolo, krepšinio, kvadrato, lengvosios atletikos, stalo teniso, štangos spaudimo, 

teniso) skirtingose amžiaus grupėse, o nugalėtojai vyko į tolimesnius etapus kovojo dėl taškų Prienų 

rajonui. 

Taip pat Centras buvo atrinktas vykdyti Lietuvos mokyklų žaidynių zoninių ir tarpzoninių 

etapų varžybas. 

Kartu su sporto šakų federacijomis ir partneriais organizavome: 

• Salės futbolo draugiškas rungtynes Lietuva – Prancūzija, 

• Lietuvos mokyklų mergaičių salės futbolo žaidynių finalinį etapą, 

• Lietuvos mokyklų berniukų salės futbolo žaidynių finalinį etapą, 



 

• Jėgos trikovės Lietuvos čempionatą, 

• Lietuvos Lėkščiasvydžio čempionatą, 

• Tarptautinį meninės gimnastikos turnyrą,  

• XXV Lietuvos  Aerobinės gimnastikos čempionatą, 

• Kauno apskrities savivaldybių darbuotojų žaidynes. 

• Tarptautines smiginio varžybas, 

• Atvirą Prienų badmintono čempionatą ,,Mero Taurei“ laimėti, 

• Atvirą Prienų smiginio čempionatą ,,Mero Taurei“ laimėti, 

• Šokių šventę 

• ,,Editos Daniūtės šokių studijos“ pramoginių šokių konkursą, 

• Lietuvos badmintono čempionatą. 
 

II SKYRIUS 

CENTRO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2020/2021 M. M. 
 

Tikslas. Plėtoti kūno kultūrą ir sportą rajone, sudaryti palankią aplinką rajono asmenims 

laisvalaikio užimtumui, kūno kultūrai ir sportui bei sveikatos stiprinimui. 

Uždaviniai: 

1. Sudaryti sąlygas asmenims lankyti Centre kultivuojamų sporto šakų treniruotes. 

2. Plėtoti sportinę veiklą bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tarpe. 

3. Populiarinti įvairių sporto šakų rajono pirmenybes, čempionatus, sporto šventes, ir kitus 

renginius. 

4. Skatinti gyventojus užsiimti kūno kultūra ir domėtis sveika gyvensena. 



 

III SKYRIUS 

PRIEMONĖS, PADEDANČIOS ĮGYVENDINTI PAGRINDINIUS  

CENTRO TIKSLUS IR UŽDAVINIUS 

 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai, partneriai Laikas Rezultatas Ištekliai, lėšų 

šaltiniai 

 

1. Sudaryti 

sąlygas 

asmenims 

lankyti Centre 

kultivuojamų 

sporto šakų 

treniruotes 

1.1. Parengti 2020-2021 m. m. veiklos ir 

ugdymo planus. 

Direktorius, pavaduotoja, 

darbo grupė. 

Rugpjūtis-

rugsėjis 

Parengti 2020-2021 m. 

m. veiklos ir ugdymo 

planai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto 

lėšos. 

1.2. Sudaryti 2020-2021 m. m. trenerių 

tarifikaciją. 

Direktorius, pavaduotoja, 

tarifikacinė komisija. 

Rugpjūtis-

rugsėjis 

Paskirstyti krūviai. 

1.3. Parengti ir patvirtinti Asmenų elgesio 

taisykles, pakoreguoti Asmenų priėmimo 

į Centrą tvarkos aprašą, tarifikacinės 

komisijos darbo tvarkos aprašą. 

Direktorius, pavaduotoja. Pagal poreikį Parengtos ir patvirtintos 

Asmenų elgesio 

taisyklės. Pakoreguotas 

Asmenų priėmimo į 

Centrą tvarkos aprašas, 

tarifikacinės komisijos 

darbo tvarkos aprašas. 

1.4. Parengti grupių metinius veiklos 

planus, pateikti tvirtinimui. 

Treneriai  Rugsėjis Parengti ugdomųjų 

grupių metiniai veiklos 

planai. 

1.5. Parengti grupių mėnesinius ugdymo 

planus. 

Treneriai  Kas mėnesį Parengti ugdomųjų 

grupių mėnesiniai 

ugdymo planai. 

1.6. Nustatyti ugdytinių meistriškumo 

pakopas. 

Direktorius, pavaduotoja, 

treneriai, trenerių 

kvalifikacinių kategorijų 

suteikimo komisija. 

Rugsėjis ir 

mokslo metų 

eigoje. 

Nustatytos ugdytinių 

meistriškumo pakopos. 

1.7. Sudaryti treniruočių tvarkaraščius, 

sporto salių užimtumo grafikus. 

Direktorius, pavaduotoja, 

treneriai. 

2020 m. 

rugsėjis, keisti 

esant poreikiui. 

Parengti treniruočių 

tvarkaraščiai ir sporto 

salių užimtumo grafikai. 



 

1.8. Patikrinti ir įvertinti sporto bazių, 

įrenginių ir inventoriaus patikimumą, 

užtikrinti asmenų saugumą treniruočių ir 

varžybų metu. 

Ūkvedys, treneriai.   2020 m. 

rugsėjis, 

mokslo metų 

eigoje. 

Saugios sporto bazės, 

inventorius ir ugdymo 

sąlygos. 

1.9. Rinkti mokesčius už neformalųjį 

švietimą ir tvarkyti dokumentaciją. 

Treneriai, vyriausioji 

buhalterė. 

Kas mėnesį 

  

Surinktas mokestis už 

vaikų neformalųjį 

švietimą. 

1.10. Išduoti asmenims mokinio 

pažymėjimus ir vienkartinius važiavimo 

autobusais bilietus. 

Pavaduotoja, treneriai.   Pagal poreikį Sudaryta galimybė 

ugdytiniams nemokamai 

atvykti į treniruotes. 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos. 

1.11. Palaikyti glaudžius ryšius su 

sportininkų tėvais (globėjais). 

Direktorius, pavaduotoja, 

treneriai.   

Nuolat Tėvai informuoti apie 

vaikų sportinius 

rezultatus. 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

1.12. Paruošti metinę statistinę ataskaitą 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. 

Direktorius, pavaduotoja. 2021 m. sausis Parengta metinė statistinė 

ataskaita. 

1.13. Sudaryti ugdymo sutartis su 

asmenimis. 

Direktorius, pavaduotoja, 

treneriai.   

Iki 

2020 10 01 ir 

pastoviai naujai 

įstojusiems 

Sudarytos ugdymo 

sutartys su ugdytiniais. 

 1.14. Vykdyti mokomojo sportinio darbo 

planavimo ir apskaitos žurnalų tikrinimą. 

Direktorius, pavaduotoja. Mėnesio 

paskutinioji 

diena 

Patikrinti mokomojo 

sportinio darbo 

planavimo ir apskaitos 

žurnalai. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto 

lėšos. 
1.15. Stebėti trenerių ugdymo procesą. Direktorius, pavaduotoja. Nuolat Efektyvus ir kokybiškas 

ugdomasis procesas. 

Stebėtos trenerių 

vedamos treniruotės.  

1.16. Vertinti trenerių veiklos rezultatus, 

asmenų sportinius pasiekimus. 

Direktorius, pavaduotoja. Nuolat Pasiekimų ir rezultatų 

įvertinimas. 

1.17. Gerinti trenerių kvalifikacines 

kompetencijas, profesinį meistriškumą. 

Direktorius, pavaduotoja, 

treneriai. 

Nuolat Įgytos kompetencijos. 



 

2. Plėtoti 

sportinę veiklą 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

mokinių tarpe. 

 

2.1. Organizuoti ir vykdyti Lietuvos 

mokyklų žaidynių rajoninio etapo 

varžybas. 

Direktorius, pavaduotoja, 

treneriai.  

Pagal varžybų 

kalendorių 

Suorganizuotos 7 sporto 

šakų Lietuvos mokyklų 

žaidynių rajoninio etapo 

varžybos. 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto 

lėšos. 

2.2. Organizuoti draugiškas ir kontrolines 

varžybas. 

Treneriai  Nuolat Kiekvienas treneris 

2020/2021 m. m. 

suorganizuoja po 2 

draugiškas ir/ar 

kontrolines varžybas. 

2.3. Dalyvauti rajono fizinio ugdymo 

mokytojų metodiniuose pasitarimuose. 

Direktorius, pavaduotoja. Pagal švietimo 

pagalbos 

tarnybos planą 

Gerosios darbo patirties 

sklaida 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto 

lėšos. 

2.4. Vykdyti ir dalyvauti metodiniuose 

seminaruose, atvirose veiklose, 

programose bei projektuose. 

Treneriai  Nuolat Žinios ir patirties sklaida. 

Kiekvienas treneris 

sudalyvaus ne mažiau 

kaip 2 seminaruose, 

atvirose veiklose ir kt. 

2.5. Teikti metodinę pagalbą rajono 

fizinio ugdymo mokytojams. 

Direktorius, pavaduotoja, 

treneriai.  

Nuolat Suteikti organizacinę 

pagalbą organizuojant 

sportines varžybas 

(teisėjaujant, pravedant 

varžybas ir kt.).  

3. Populiarinti 

įvairių sporto 

šakų rajono 

pirmenybes, 

čempionatus, 

sporto šventes, 

ir kitus 

renginius. 

 

3.1. Dalyvauti vaikų, jaunučių, jaunių ir 

jaunimo, suaugusiųjų respublikinėse ir 

tarptautinėse varžybose. 

Treneriai   Pagal varžybų 

kalendorių 

Varžybose dalyvaujančių 

asmenų sportiniai 

rezultatai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Organizuoti ugdomąsias treniruočių 

ir poilsio stovyklas. 

Treneriai  Pagal poreikį Užtikrinta ugdomoji 

veikla. 

3.3. Organizuoti ir vykdyti įvairių sporto 

šakų rajono pirmenybes. 

Pavaduotoja, treneriai. Pagal varžybų 

kalendorių 

Suorganizuotos 

krepšinio, futbolo, salės 

futbolo rajonines 

pirmenybes. 



 

 3.4. Organizuoti ir vykdyti tradicinius 

sporto renginius, atminimo varžybas. 

 

Administracija, treneriai. Pagal renginių 

kalendorių 

Suorganizuotas kovo 11-

osios bėgimas, rajoninė 

sporto šventė. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto 

lėšos. 
3.5. Stebėti įvairaus rango varžybas. Pavaduotoja, treneriai. Pagal varžybų 

kalendorius 

Įgytos profesinės 

kompetencijos, gerosios 

patirties sklaida. 

3.6. Organizuoti „Geriausių sportininkų 

apdovanojimus“. 

Administracija, treneriai.  2021 m. sausio-

vasario mėn. 

Geresni rezultatai, 

tarpusavio santykiai. 

4. Skatinti 

gyventojus 

užsiimti kūno 

kultūra ir 

domėtis sveika 

gyvensena. 

 

4.1. Informuoti visuomenę apie 

sportininkų pasiekimus. 

Direktorius, pavaduotoja, 

treneriai. 

Nuolat Sklaida internetinėje 

svetainėje, rajoninėje 

žiniasklaidoje. 

4.2. Skelbti informaciją spaudoje, 

internetinėje svetainėje apie Centro 

veiklą. 

Direktorius, pavaduotoja, 

treneriai.  

Nuolat Sklaida internetinėje 

svetainėje, rajoninėje 

žiniasklaidoje. 

4.3. Bendradarbiauti su kitomis 

institucijomis. 

Direktorius, pavaduotoja, 

treneriai.  

Nuolat Naujų kompetencijų 

įgijimas. 

4.4. Dalyvauti programų ir projektų 

rengime, ieškoti rėmėjų. 

Direktorius, pavaduotoja, 

treneriai.  

Nuolat Parengta viena programa 

ir/ar projektas. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžetinės 

įstaigos 

pajamos, 

savivaldybės 

biudžeto 

lėšos. 

4.5. Suteikti žinių apie sveiką gyvenseną, 

kūno kultūrą, fizinį aktyvumą, būtinumą 

laikytis higieninių reikalavimų. 

Treneriai Nuolat Sportinio ugdymo raidos 

sklaida asmenims. 

4.6. Skatinti, kad asmenys sveikai 

maitintųsi, sportuotų, stiprintų 

organizmą. 

Treneriai Nuolat Gerės treniruočių 

lankomumas. 

 


